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Agenda  

datum activiteit groep 

4 december Sinterklaasviering: 
Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 u uit 
Groep 5 t/m 8 zijn om 14.45 u uit 

Groep 1 t/m 8 

16 december Gastles Bureau HALT  Groep 8 

17 december Aulaochtend  Groep 1 / 2 C 

18 december Kerstontbijt Groep 1 t/m 8 

21 december t/m 
1 januari 

Kerstvakantie Groep 1 t/m 8 

4 januari Eerste schooldag na de vakantie Groep 1 t/m 8 
 

ICT- onderwijs 

Rondom de herfstvakantie zijn in de groepen 5 t/m 8 de ICT-lessen gestart. Juf Sandra verzorgt deze 

lessen in aanwezigheid van de eigen leerkracht. 

Tijdens de les heeft elke leerling de beschikking over een chromebook of iPad. Een onderzoekende 

en nieuwsgierige houding zien wij als basis voor de totale ontwikkeling van een kind. Bovendien 

ontwikkelt een kind zich sterker wanneer het de regie over het eigen leerproces heeft. ICT speelt 

hierin een steeds belangrijkere rol.  

Sinds maart 2020 gebruiken wij MOO als 

computersysteem voor alle kinderen. MOO is hun 

startscherm, van waaruit de verschillende tegels naar 

alle programma’s linken die ze gebruiken. In de 

groepen 5 en 6 richten de lessen zich op het vinden 

van de juiste weg in alle programma’s. Leerlingen 

vinden hun dag of weekprogramma en opdrachten in 

Classroom en maken teksten in Google Documenten. 

Daarbij leren ze hoe ze bestanden goed moeten 

opslaan en terugvinden en hoe je een document 

netjes opmaakt.  

 



 

In groep 7 en 8 wordt Classroom al veel vaker ingezet en 

kunnen de kinderen al behoorlijk hun weg vinden in alle 

mapjes. Daar richten de lessen zich vooral op het verbeteren 

van opzoekvaardigheden van de kinderen: hoe maak je een 

plan voordat je iets gaat opzoeken en welke zoektermen 

gebruik je om snel te vinden wat je zoekt? Ook hebben we het 

over het gebruik van wachtwoorden: wat is een goed 

wachtwoord en hoe houd je deze geheim? Het is zeker 

interessant om de informatiefilmpjes in Classroom een keer 

samen met uw kind te bekijken. 

 

 

In de groepen 1/2 en 3 werken we sinds het begin van het schooljaar met het Digikeuzebord. 

Voorheen had elke klas een magneetbord met daarop plaatjes van alle 

activiteiten. Elk kind had een magnetisch naamkaartje dat ze bij de 

gekozen activiteit konden hangen. Het Digikeuzebord is hier de digitale 

versie van. De kinderen slepen nu hun naam naar een activiteit op het 

digibord of de iPad. Het Digikeuzebord omvat daarnaast ook de 

mogelijkheid om gemakkelijk zelf nieuwe activiteiten aan te maken met 

zelfgekozen plaatjes en foto’s. Ook houdt het programma uitgebreide 

statistieken bij die aangeven wie met wie speelt, welke activiteiten het 

meest gekozen worden en wat kinderen individueel kiezen. Deze opbrengsten helpen de 

leerkrachten om hun aanbod nog gerichter vorm te geven en kennis op te doen over het spel van de 

kinderen. 

 

Webinar Bert Wienen en Carlijn Welten (visie op onderwijs en ontwikkeling) 

De wereld om ons heen is volop in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Dit 

merken we niet alleen op school, maar ook in de activiteiten en de omgeving waarin we met elkaar 

de kinderen opvoeden. Dat vraagt veel van ons en ook van onze kinderen. Wat verwachten we 

eigenlijk van hen? En wat verwachten we van onszelf? Naast onze verplichtingen op het werk, 

runnen we een gezin, hebben we een sociaal leven en proberen we ook nog tijd voor onszelf te 

creëren. En hoe doen we dat bij de kinderen? Ook zij werken hard op school, sluiten vriendschappen 

en willen sportief het beste uit zichzelf halen. 

In maart 2021 zullen Bert Wienen en Carlijn Welten ons meenemen in hun denken over de 

verwachtingen van deze tijd en het belang van onze relatie daarbij met de kinderen.  

 

 

 

 

 



 

Bert Wienen 

 

Dr. Bert Wienen heeft gewerkt in de hulpverlening en voor het onderwijs, is psycholoog en 

onderwijskundige. Hij promoveerde in juni 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een 

proefschrift over de rol van diagnoses in het onderwijs. Bert werkt als Associate lector Jeugd op de 

Hogeschool Windesheim en werkt als zelfstandig adviseur voor gemeenten en schoolbesturen. 

Carlijn Welten 

 

Carlijn Welten is oud hockey-international. Ze speelde 34 interlands voor de Nederlandse 

vrouwenploeg. Carlijn doet onderzoek naar het kunnen omgaan met (hoge) verwachtingen en het 

kunnen presteren op een bepaald moment. Met dit onderzoek rondt zij tevens haar studie 

psychologie af. 

Bert Wienen en Carlijn Welten verzorgen voor de Josephschool in februari of maart samen een 

webinar waar we u te zijner tijd graag voor uitnodigen. Deze webinar is tevens de kickoff van onze 

belangrijke schoolontwikkeling, waarbij we de kinderen veel meer willen gaan begeleiden in de 

vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren. U kunt daarbij denken aan: het ontvangen van 

feedback, plannen, ontwikkelen van een leerattitude, verantwoordelijkheid voelen voor activiteiten 

en opdrachten en het goed kunnen samenwerken. We kijken uit naar deze webinar en nemen u 

graag mee in deze schoolontwikkeling. 

Ouderenquête 

Op vrijdag 13 november heeft u een uitnodiging gekregen voor het invullen van de ouderenquête. 

We zijn benieuwd wat u van het onderwijs op de Josephschool vindt. De enquête is anoniem. Op dit 

moment heeft 55 % van de ouders de enquête ingevuld. Heeft u dit nog niet gedaan dan kunt u hem 



nog invullen tot en met 10 december. Daarna bekijkt en bespreekt de school (samen met de MR) de 

opbrengsten.  

Een samenvatting van de uitkomsten en verbeterpunten voor de school communiceren we met u aan 

het begin van het nieuwe kalenderjaar. Fijn als u de enquête nog in wilt vullen als dit nog niet gelukt 

is! 

Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben dan horen we dit graag. Stuurt u dan een mail naar: 

administratie@dejosephschool.nl 

 

Hoe weten we elkaar te vinden in Corona-tijd? 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om samen met u in gesprek te gaan over de 

invloed van Corona op ons onderwijs. Daarbij horen we graag van u hoe we elkaar toch kunnen 

vinden en ontmoeten in deze bijzondere tijd. Tot nu toe heeft helaas één ouder zich aangemeld. Wilt 

u uw ervaring met ons delen of heeft u een goed idee om elkaar toch met regelmaat te kunnen 

ontmoeten, meldt u zich dan aan! 

Helaas zijn ook leerkrachten wel eens ziek. Wij doen ons best om dan vervanging te vinden, maar dit 

is niet altijd mogelijk. We berichten u bij voorkeur de dag van tevoren. Check echter ook in de 

ochtend de Parro-app of stuur elkaar een berichtje via de groepsapp.  

Leerlingenraad 

Op donderdag 3 december heeft de loco- burgemeester de leerlingenraad geïnstalleerd. De 

leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zijn dit jaar herbenoemd. Door de lock-down in het voorjaar hebben zij 

niet veel kunnen realiseren, waardoor hun lidmaatschap verlengd is. Er zijn wel twee nieuwe 

leerlingen uit groep 5 gekozen: Xavier van Dijkum en Meike Verdouw. De leerlingenraad bestaat nu 

in totaal uit 8 leden: Meike en Xavier (groep 5), Kyam en Keet (groep 6), Noor en Ziar (groep 7) en 

Derk en Juul (groep 8). Een belangrijk speerpunt dit jaar is het buitenspeelmateriaal voor in de 

(lunch) pauzes. 

Kerstviering 2020 

Dit jaar vieren wij kerst op vrijdag 18 december. Vanwege de coronamaatregelen geven we dit jaar 

een andere invulling aan het kerstfeest op school, maar zorgen we wel voor een echt feest voor de 

kinderen. Het kerstfeest vindt onder schooltijd plaats met een kerstontbijt en feestelijke activiteiten 

in de klas. De school zorgt voor het eten. De kinderen moeten zelf een bord, het bestek en een beker 

(in een stevige tas) meenemen.  Volgende week ontvangt u nog een kort bericht over de 

kerstochtend. 

We maken gedurende de ochtend foto’s of een filmpje, zodat we u toch mee kunnen laten genieten 

van deze viering. Helaas kunnen we dit jaar geen moment voor de ouders organiseren in verband 

met coronamaatregelen. Uiteraard vinden ook wij dit heel erg jammer!  

Alle kinderen zijn op vrijdag 18 december om 12.00 uur uit en dan begint voor ons allemaal de 

kerstvakantie. 
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